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مقدمـــــــة
الدرك الوطين مؤسسة مجهورية تضطلع مبهمة الدفاع الوطين ويسهر على محاية األشخاص واملمتلكات
ويتوىل ممارسة مهام :
 الشرطة القضائية؛
 الشرطة اإلدارية؛
 الشرطة العسكرية.
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مقدمـــــــة
البعد الجغرافي في األمن العمومي

 األمن العمومي ← خمتلف مظاهر النظام العام واألمن الداخلي للدولة،
← توفري األمن للمواطن وسالمته.
← الوسط الجغرافي ،احمليط االجتماعي واالقتصادي والرتكيبة البشرية.
 فهم العالقة املكانية (املعطيات املتعلقة باألمن العمومي و املوقع)
←التنبؤ بالتطورات ←الوقاية من األخطار واحلوادث ← السرعة يف
اختاذ القرار و حتسني التدخل ميدانيا.
 تلعب نظم اإلعالم اجلغرافية دورا حموريا لضمان:
– حتسني عمليات التدخل وبأقل التكاليف.
– معرفة أفضل لألماكن.
– حتليل استباقي لألخطار.

03

مشروع إنجاز قاعدة المعطيات الجغرافية الوطنية
 .1مراحل إنجاز المشروع:
مر اجناز ق م ج متعددة املقاييس على  3مراحل:
َّ


المرحلة األولى ( 11 :)2008/2005والية:



المرحلة الثانية ( 47( :)2019/2016والية)

 الدوائر ()1/5000 -إقليم ق.ج)1/50.000( 1

  1069جتمع حضري1/5000 :أقاليم ق.ج :6 ،5 ،4 ،3 ،21/200.000 ،1/50.000 ،1/25.000
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المرحلة الثالثة:
• ك ووون املعلوم ووة اجلغرافي ووة ل ووديها ت وواريد و ووالحية فق وود باش وورت ق د و يف حتي ووني ق م ج لل و و ج 1
بالتنسي مع مصلحة اجلغرافيا؛
• قيد التحيني ( 472جتمع حضري لبلديات القيادة اجلهوية األوىل).

مشروع إنجاز قاعدة المعطيات الجغرافية الوطنية
 .2خطوات إنجاز المشروع:
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إقتناء الصور اجلوية بدقة ( 50سم)؛
رقمنة الصور اجلوية من طرف مستخدمي اإلعالم
اجلغرايف للدرك الوطين؛

مجع ،معاجلة وحجز املعطيات الووفية يف
قاعدة املعطيات اجلغرافية؛
إدماج املعطيات املنجزة عرب أقاليم املناط
احلضرية والريفية من أجل احلصول على قاعدة
معطيات موحدة.

قاعدة المعطيات الجغرافية الوطنية
 .3المعطيات الجغرافية:

تظم قاعدة املعطيات نوعني من املعطيات:
المعطيات الجغرافية العملياتية

القضايا اإلجرامية
حوادث المرور

المطارات

وحدات الدرك الوطني

خدمات السدود والدوريات

األحداث األمنية

المواقع األثرية

المقاربات الباليستية

النقاط الحساسة
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مواقع الترحيل

المخاطر الكبرى

المعطيات الجغرافية المرجعية

معطيات الهيروغرافية
شبكة الطرقات

معطيات شغل األرض

معطيات االرتفاع

صور األقمار الصناعية و الجوية
العناوين و أسماء األماكن

المعطيات البيئية

التقسيم اإلداري

الخرائط القاعدية

أرضية اإلعالم الجغرافي للدرك الوطني
 .1أرضية اإلعالم الجغرافي:
املعطيات اجلغرافية املنجزة يتم مشاركتها واستغالهلا من طرف خمتلف املستعملني يف كافة املستويات بالولوج إىل
أرضية اإلعالم اجلغرايف عرب الشبكة احمللية ،واليت تتكون من عدة برجميات واب تسمح بو:



اجناز اخلرائط و التطبيقيات اجلغرافية؛



تسيري املعطيات اجلغرافية يف حميط ممن؛



مشاركة املعطيات و التنسي املشرتك؛



اجناز التحاليل املكانية؛



لوحات القيادة اجلغرافية العملياتية.
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أرضية اإلعالم الجغرافي للدرك الوطني
 .2وضائف أرضية اإلعالم الجغرافي:
متنح هاته األرضية مجلة من اخلدمات واألدوات القابلة لإلدماج مع خمتلف مكونات نظام املعلومات
لقيادة الدرك الوطين منها:

•
•
•
•
•
•
•
•
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إجناز خمتلف اخلرائط بأنواعها :قاعدية ،موضوعاتية...،؛
البحث عن العناوين؛
حساب املسارات األقرب؛
توزيع خدمات خرائطية ملختلف املستعملني؛
حتيني واستغالل املعطيات اجلغرافية؛
إجناز وطباعة اخلرائط بأنواعها؛
حماكاة مناذج ثالثية األبعاد؛
حتليالت جيومكانية ...

تطبيقات اإلعالم الجغرافي في مجال العنونة
 .1طرق التموضع الجغرافي:


اإلحداثيات الجغرافية :أنظمة التموضع الشامل GPS؛



نظام اإلرجاع الخطي:

5
300

(:)référencement linéaire

140

Mesure 299,72

نظام يسمح بتحديد مواقع الظواهر النقطية أو اخلطية ،متعلقة

06
5
299

مبرجع خطي (مثل :شبكة الطرقات) ،وذلك باستعمال على
قياس (نقطة كلومرتية)؛


العناوين :حتديد مواقع لتفاويل قابلة للعنونة ( ،)objets_adressablesباإلعتماد على ووف

التفاويل املتعلقة به (رقم املدخل ،إسم الشارع ،إسم البلدية .....،إخل)
مثال 10 :شارع  20أوت أرزيو  ،31200هران اجلزائر
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تطبيقات اإلعالم الجغرافي في مجال العنونة
.2إنجاز طبقة حدود الرموز البريدية:
• يعترب الرمز الربيدي عنصرا أساسيا يف تكوين العنوان؛
• إجناز طبقة معلومات جغرافية حلدود الرموز الربيدية لو 47 :والية.
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حدود الرموز البريدية لبلدية وهران

تطبيقات اإلعالم الجغرافي في مجال العنونة
•
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.2إنجاز طبقة حدود الرموز البريدية:
باستعمال الربط الفضائي ( ،)jointure spatialeميكن إدراج الرمز الربيدي يف خمتلف طبقات املعلومات:

تطبيقات اإلعالم الجغرافي في مجال العنونة
 .3محدد العناوين:


localisateur des adresses

يسمح حمدد العناوين بتحديد على خريطة رقمية ملوقع تفاويل قابلة للعنونة (،)objet adressable
وذلك بتحويل العنوان (معلومات ووفية) إىل إحداثيات (قيم رقمية) على خريطة؛





ميكن اختيار نوع حمدد العناوين حسب نوع التفاويل اجلغرافية:
•

مبدينة على مستوى بلد أو دولة؛

•

مكان مسمى أو نقطة ذات منفعة عمومية؛

•

تفاويل خطية :شارع ،هنج....،؛

•

حدود رمز بريدي.

كما ميكن إجناز حمدد عناوين مركب ( )compositeيشمل عدة حمددات ،يسمح بإدخال معلومات
خمتلفة للحصول على مكان العنوان.
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تطبيقات اإلعالم الجغرافي في مجال العنونة
 .3محدد العناوين(:مثال تطبيقي)video -
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تطبيقات اإلعالم الجغرافي في مجال العنونة
 .4حساب المسارات والمسلك األمثل)chemin optimal(:




تعمل هذه اخلدمة على حتديد املسلك األقصر بني نقطتني أو عدة نقاط على اخلريطة ،وتقوم حبساب
الوقت وطول املسلك؛
مت وضع هذه التقنية حيز اخلدمة بدمج املعطيات اجلغرافية لشبكة الطرقات خمتلفة السلم مع معطيات
شبكة الطرقات ذات املصادر املفتوحة ،مث معاجلتها باألدوات اخلاوة حبساب املسارات ،ونشرها لفائدة
ملستخدمني عرب أرضية اإلعالم اجلغرايف للدرك الوطين.
توفر هذه الوظيفة عدة فوائد منها:
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حتسني عملية تدخل الوحدات يف امليدان يف حالة احلوادث أو الكوارث الطبيعية؛



حتديد املنشآت األقرب ملكان احلادث من أجل اإلسعاف واإلجالء؛



إعطاء مسالك ثانوية يف حال إنقطاع املسلك الرئيسي.

تطبيقات اإلعالم الجغرافي في مجال العنونة
 .5البحث عن النقاط ذات المنفعة العمومية:
مت إجناز قاعدة معطيات جغرافية للنقاط احلساسة والنقاط املنفعة العمومية على املستوى الوطين:


يتم حتيني هذه املعطيات من طرف وحدات الدرك الوطين عرب نظام تسيري التسجيالت ()R.M.S-GN؛
يتم استغالل املعطيات عرب أرضية اإلعالم اجلغرايف؛

تتضمن قاعدة املعطيات عدة طبقات جغرافية حسب القطاعات ،منها:


الصحة :مستشفيات ،عيادات ،ويدليات.....،



النقل :مطارات ،حمطات قطار ،حمطات برية......،



التعليم :جامعات ،ثانويات ،مدارس.....،



الطاقة :منشآت غازية ،منشآت برتولية ،حمطات طاقة.....،

ميكن البحث واستكشاف نقطة ذات منفعة عمومية باستعمال :اسم املنشأة ،النوع ،البلدية ،الوالية.....،
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تطبيقات اإلعالم الجغرافي في مجال العنونة
 .6تحديد المنشأة األقرب (:)Proximité
هذه اخلدمة متكن من حتديد املنشآت األقرب إىل مكان وقوع حادث ما ،كما توفر خاوية حساب املسار األمثل بني
مكان وقوع احلادث واملنشأة املعنية (مستشفى ،وحدات) وذلك من أجل حتسني التوجيه وسرعة التدخل يف امليدان.
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خاتمة  -آفاق
ان تطوير مرجع وطين موحد للعناوين يعترب خطوة بالغة األمهية يف تنفيذ نشاطات الدرك الوطين بالنظر لقدرهتا
ومسامهتها الفعالة يف حتسني اخلدمة من خالل استعمال تقنيات التموضع من أجل املساعدة على يف اختاذ القرار
السليم عن طري احتالل امليدان بكيفية منظمة وبعقالنية ،هبدف ردع كافة أشكال اإلجرام مع توطيد ودعم
الشعور باألمن ،و هذا يتأتى من خالل:
 ضمان جاهزية املعلومات اجلغرافية املالئمة واحملينة حىت تتماشى مع املتطلبات العملياتية والتقنية لوحدات

الدرك الوطين يف جمال األمن العمومي ،ال سيما وضع نظام لتسيري املكاملات االستعجالية للرد على انشغاالت
املواطنني مع حتديد املوقع اجلغرايف للمتصل ،وكذا مكان التدخل؛
 التنسي والتعاون بني كل القطاعات املعنية باملعلومة اجليومكانية ،أين يعترب إجناز مشروع املرجع الوطين للعنونة
فروة ساحنة لتعزيز هذه اآلليات.
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